
 
 

98 شهریور |تئاتر   

 

1 
 

 مردم سبببی سنگ

 رابط حکیم خسرو هاینمایشنامه در «»اضطرار

 نژادسعیدی هاجر 

 

 

  

 تاریخی بزنگاهی در اامّ دیر اگرچه که است ایران نویساننامهنمایش جمله از رابطحکیم خسرو

 گدارهای که دانست نویسندگانی معدود ءجز را او بتوان شاید .پیوست ایران اترئت یجرگه به

 این از ۵۷ انقالب از پس هم و پیش هم و چشیده تک به تک را ایران اترئت جریان حساس

 گی  همواره  این  آیا  :کرد  مداقه  نکته  یک  در  باید  البته  او  آثار  بازخوانی  در  .است  نگرفته  بر  تن  جریان

 منجر  آثارش در وجودی امر به زبانی امر آیا است؟ داشته بازتابی نیز آثارش در بودن جریان در

 چون را خود چپ اصطالح به نویسندگان تربیش آثار در که گرا«نفی» نقد آن آیا است؟ شده

 در بحرانی ایجاد یا نو ایایده زایش به توانسته است، داده نشان توسعه فرآیندهای به باوریبی

 رابطحکیم یابیمکان برای کهآن از بیش  هاپرسش دست این در غور شود؟ بدل اجتماعی بافت

 نمو  و  رشد  آن  در  دیگران  و  او  که  باشد  جریانی  شناسیآسیب  تواندمی  باشد،  مفید  تئاتر  مسیر  در

  .اندکرده

 یدهه از خصوص  به  و  است داشته معدودی ییاندیشه ورهایخآبش  ایران  در نویسینامهنمایش

 مشاهده  با که است اجتماعی معترض ندای آن، رصد قابل هاییجریان از یکی سو،این به چهل

 :داد تشخیص را نمایشی مضمون عمده سه توانمی آن هاینشانه
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 هاشخصیت کهنه شوالی از بیرون جایی همواره که ظالم نام به خارجی نیرویی بازنمایی -۱

 .فرسی بهمن موش«» ینامهنمایش همچون است. ایستاده

 مانند ست.ا اجتماعی رهایش و فردی کنش نماد که ظلم با ستیز یاسطوره بازنمایی -۲

 .بیضایی بهرام آرش«» ینمایشنامه

 این در را رابطحکیم آثار بتوان شاید که ظلم برابر در ناتوانی از مردمی اضطراب بازنمایی -۳

 .است اضطراب این در دقت هم نوشته این مسئله و گنجاند دسته

 یزمانه اجتماعی واقعیت از برآمده رابط، حکیم خسرو رادیویی و ایصحنه هاینامهنمایش

 آالم، که هاییموقعیت  .است معاصر او زعم به انسان  وضعیت از رئالیستی بازنمایی خود،

 در کوشیده بسا چه که دهدمی نشان را آدمی افتادگی تک تلخای و رهایی ناممکنی فروماندگی،

 نامقدور او رهایی ،زمانه اندیشیجبر/نومیدی/جزم حسب بر اما باشد قدمصاحب خود اعتراض

 سهراب قلم،مشکین خانم و آقا عموتراب، هایشخصیت جهان برکشیدن از که یامعانی .است

 همواره  خود  یزمانه  و  بوم     رنج  بر  آگاه   انسان  :است  یکی  شودمی  مستفاد  خیره  نگاه  زیر  سرخو  و

 رابطحکیم البته که تاریخی یسبقه با قربانی آگاه مرد آشنای فیگور همان .است مانده مطرود

 در فیگورها این بسط کهاین از جدا .است پوشانده مضطرب زبانی غشای در را آن روایت

 چیست؟  اضطراب  این  مازاد  :است  دیگری  جای  در  اعراب  محل  بوده،  خالقانه  قدرچه  نامهنمایش

 به  چهل  یدهه  نویسینامهنمایش  در  رایج  نگاه  آن  یهمه  از  را  آن  بتوان  شاید  که  اساسی  پرسشی

 هر .است ادبیات انکارناپذیر هایرانه از یکی اضطراب نیست شکی البته .بازپرسید سو این

 رصد  از  ناشی  اضطراب  اجتماعی سطح  در  .است  برده  قلم  به  دست  چیزی  اضطراب   از  نویسایی

 در هنوز که ناپدیدار« متن» آن فقدان بر آگاهی از شناختیهستی ساحتی در یا و ناگوار آالم

 مازاد  از  پرسش  نیست،  اضطراب  انکار  جااین  مسئله  پس  .است  نشده  دارنام  کسی  سوی  از  هستی

 .است آن
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 هاییسال  .اندتظلم  و  رنج  هایسال  راوی  تربیش  انقالب  از  پس  و  پیش  رابطحکیم  هاینمایشنامه

 سراغ به واسطهبی شااجتماعی رئالیسم در او .ویرانگری و دردناک و عمیق هایتناقض از پر

 ظلم -تقدیر دست -آگاه مرد فرمول به داده، قرار قضاوت مورد را هاآن .رودمی هاموقعیت این

 در  را  همه  این  سرانجام  و  .یابدمی  دست  قهرمان  تباهی  نتیجه  در  و  قدرت وانفسای  و  گانمایهبی

 جمالت، ساخت و چیدمان واسطه به نیز مضطرب زبان .تندمی سازدیگری و مضطرب زبانی

 نگرکالن  در  و  خواننده/مخاطب  درخودفرومانده،  اما  شاعرانه  و  خالق  حتی  هایترکیب  از  استفاده

 رساندمی  اینقطه  به  را  گیرند  قرار  اثر  روی  پیش  است ممکن  اعصار  یهمه  در که  اینهفته  مردم 

 کهآن حال رنج، از الهیاتی تلقی نوعی ؛یابندمی الیزال« و بدیهی» را نومیدی و رنج مفرط آن که

 :شوند«می سنگ هاماهی وقتی» ینامهنمایش در مثالا  است. فاسد تاریخی ساختار ماحصل رنج

 .رفتم هم شهادت پای تا من :عموتراب

 کی؟ دست به شهادت :دایی

 .هاقرقچی :عموتراب

 .کمه اجرش ایه،ساده شهادت این :دایی

 حتماا .بودم نکرده ادا صیادها و تو به رو دینم بازم بودم، مرده حتی اگه دایی، گمونم :عموتراب

 فاتحه. برای نه اومدین،می هاتونطلب وصول برای هم قبرم سر

 .بزنم رو حرفم که خواستی خودت عمو، خورهنمی بر بهت گفتی که تو :دایی

 .بودین آورده گیر قربونی گوشت اینکه مثل بینممی اما نخورده، بر بهم هم حاال :عموتراب

 .نیست ایساده کار داشتن دوست بگم، خواستم فقط من :دایی

 بگم و بیفتم خاک صیادها جلو بیام باید گمونم که میری پیش جوری یه داری تو اما :عموتراب

 من سر بفرمایین، حاال باشه، نشده ضایع اجرم اینکه برای .داشتم دوستتون که رفقا کردم غلط

 .بشه قبول شهادتم و بگنده تا شهر، میدون تو بندازین هم رو جسدم ببرین، رو
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 حبس مقصر شهرش مردم توسط غلط به اما شکسته را قرق باریک که جاشو پیرمرد عموتراب

 که  دالل  بورژوای  نماد]  شرکت  رییس  نزد  محصور  آقایگل  شفاعت  برای  شود،می  قلمداد  آقاگل

 آقاگل آزادی با را شهر در ماندنش که هنگامی نهایتاا و رودمی [کرده مختل را صیادان کسب

 به رسیدنش از پیش و برده او فرار و فروشیآدم به ظن غلط گمان به شهر مردم کرده، مبادله

 این خالل در :جاستاین کرد توجه آن به باید که اینکته .کنندمی سنگسارش دوباره قطار

 کمانه  شانسوی  نقد  ناوک  که،  اندمردم  این  بل  سرمایه،  منطق  نه  مظلومانه،  آمیزاضطراب  بازنمایی

  هذه  گهاننا »و با کنید  مقایسه کوتاه .دانندنمی را خود خردمند پیر قدر که مردمی .کندمی

 در .همسایگان دست به آن صاحب قتل و سندوق«» یفریبنده  شوکت و نعلبندیان ...«الهحبیب 

 مظلوم  فریدون که اندسندوق منطق مقهور قدرهمان مردم دهدمی نشان نعلبندیان نامهنمایش آن

 تقابل مراد جا این .شده متجسد سندوق در که اندسرمایه منطق قربانی نیز مردم البته صد .است

  که  سببیبی سنگ اضطراب، آن .است اضطراب کاربرد سر  بر بحث .نیست نویسنده دو دوتایی

 ناآگاهی بل کند،نمی متصل بیرونی فاسد ساختار هایدندهچرخ به را زنندمی عموتراب به مردم

 .دهدمی تقلیل نسلی حماقتی یا شخصی توزیکین تاریخی، گناهی به را مردم

 

 ...داره جنگل و کوه آرزوی که است زنده یاغی یه هنوز قلبت تو ...ئینمرده هنوز تو نه :گلو

 .نخواد هیچی دلت که میریمی وقتی تو ...داره رو اشبچه و زن آرزوی

 خواستن جرئت من .ئیمرده که فهمیمی بیشتر خواستنی دل هر با بدتره بخواد دلت اگه :احد

 .ندارم مردن جرئت کهاین برای ...ندارم

 خوای؟نمی هیچی چرا مرده؟ جرئتت چرا دونیمی :گلو

 .رسهنمی چیزهیچ به دستم کهاین برای ...آره :احد

 .کنینمی دراز رو دستت کهاین برای نه! :گلو
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 !رسیمی ببینم کن دراز تو :احد

 نمایشنامهی »به بهانه آزادی«

  

  معاشرشان   تنها  که  است  احد  گلو،  سرخو،  هاینام  به  زندانی  یاغیکهنه  سه  موقعت  آزادی  بهانه  به

 خشک  جدار  از  که  صداهایی  و  هانشانه  از  ستا  روزی  چند  آنها  .ستا  قوچعلی  قدیمی،  بانزندان

 هرج یآستانه در و اندکرده حمله قلعه به هایاغی که زنندمی حدس رسیده شانبه زندان دیوار

 افتاده شانچنگ در که قراولی فرار نقشه حین .بگریزند زندان از توانندمی آزادی[] مرج و

 نسل ورافتادن سالگرد دهمین پایکوبی جشن مردم دوانی دوان و صدای این کندمی شانروشن

 سرخورده و نومید گلو و احد .اندداده ولیمه همه به مناسبت همین به قلعه در و است هایاغی

 .شودمی کشته ایگلوله شلیک با نهایت در داده ادامه را فرار که هم سرخو و مانندمی

 پاسخ چیست؟« آن منشا» که آیدمی بر سؤال این اضطراب ناکارآمدی شدن روشن از پس حال

 فقر معنای در نه البته زبان .زبان :است ما روی پیش نادیده و هویدا توأمان .نیست دوری جای

 همان یا زبانی یقوه کهبل رتوریک هایکاربست افزایش و سایش و کلمات ادبی غنای و

 مستقر  و  تنومند  ایسازه  به  او[  نسالنهم  بیشتر  برای  شاید  و]  او  برای  زبان  دیگر  بیان  به  .لوگوس

 کهاین به .شودنمی اشاره آن خود به گاههیچ اما کندمی اشاره چیز همه به که شده بدل فربه و

 .است گرفته قرار سیاسی کشیبهره مورد آنان سوی از و بوده حاکمان دست آلت همواره زبان

 اجتماعی  مسئله  رابطحکیم  نوشتار  در  اما  کند  اشاره اجتماعی  عمیق  تناقض  به  دارد  قصد  هرچند

 این میانجی باید که زبان از او که چرا ،شودنمی تبدیل سیاسی و اجتماعی هستی به سیاسی و

 هاماهی وقتی» ینمایشنامه از بخشی در نمونه عنوان )به برد.می ادبی ایبهره صرفاا باشد انتقال

 خودشان به منحصر زبانی هاشخصیت از کدام هر برای شد، اشاره آن به که شوند«می سنگ

 از قلم مشکین آقای و ترحم آقای شخصیت دو بین تمایز برای دیگر مثالی در یا کندمی خلق
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 استفاده  زبان  یشنیده   کم  و  بدیع  هایترکیب  از  استفاده  یا  و  شخصیت  دو  زبانی  آراییواج  تفاوت

 من(. به چسبیده مات و تات یسایه لمث کند:می

 شکل  به  سیاسی  و  اجتماعی  تناقض  موضوع  گویی  .ندارد  خودش  زبان   به  شناختیهستی  نگاه  اما

 ورحمله اجتماعی تناقض و سیاست به زبان با او .ایستدمی او زبان از بیرون سیاست«» منجمد 

 ساختن  مشغول  مدام  .کندنمی  زبان  خود  هایکاربست   و  اهسیاست   متوجه  را  مخاطب  اما  شودمی

 که زبانی بندیبازسرهم .است پوئیتیک ساختن پی در موجدانه .است زبان در بازی«کلمه» و

 آفرینش  گیگونهچه  در  افالطون  چهآن   مثابه  به  ساختن  .است  شده  زدهسیاست  کُنه  تا  این  از  پیش

 موجود پیش از چهآن  به بخشیدین هماهنگی و نظم برد؛می نام دمیورگ«» عنوان به آن از جهان

 نظر  این به اگر اضطراب میانجی به زبان عناصر بندیمفصل با نویسنده کهآن حال .است بوده

 رسوایی بر سعی هرآینه و ندارد وجود زبان کاربردی اَشکال از بیرون  سیاست که نکند

 از تلخی به حتا گیریم است؛ کوشیده سیاسی زبان آن شدنفربه به تنها نکند، آن هایکاربست 

 یسویه نیز اضطراب خود از که جاستاین .باشد کرده انتقاد خود یزمانه اجتماعی موضوعات

 اجتماعی، فساد بازنمایی و شودمی بدل مستأصل شعاری به شده، سلب بخششرهایی و نقادانه

 گو هنرمند و مانده باقی کلمه حد در اعتراض وضع این در .کندنمی بحرانی را اجتماع بطن

 کهآنبی  نشیند،می  کاذب  امنیتی  در  متوقع  و  همنزّ  رسانیده،  انجام  به  زبان  سطح  در  را  خود  رسالت

 . باشد  کرده  واقف  هستی  در  ششدن  گم  بر  را انسان  کرده  بندیصورت که  اعتراضی و  اضطراب

 نویسنامهنمایش  یا  نویسنده  هر  یوظیفه  آیا  .زند  سرباز  دیگر  پرسشی  است ممکن  لحظه  این  در

 باید  نمایشی  یا  ادبی  متن  آیا  است؟  تسنّ  در  تبارشناسانه  و  فیلولوژیک  رویکردی  اتخاذ  معترضی

 که ستا بدلی این .نیست این حقیقت در مسئله .خیر شود؟ بدل نظری ایرساله  به

 اگر نمایش و ادبیات .کنند پنهان و سارخاک را دیگر راه آن تا زنندمی زبان گانپیشهسیاست 

 فرامین چگونه کهاین .است زبان با شمخاطب مردم ساختن مواجه آن باشند ایوظیفه موجد



 
 

98 شهریور |تئاتر    
 

 

 

7 

 به درست نویسنده منتخب  زبان بینیممی صورت،این غیر در .یابندمی بازنمود زبان در قدرت

 همان  دیگر بیان به .کوشدمی شانرهایی برای صادقانه او که ایستدمی محذوفانی همان فراروی

 دوتایی  هایتقابل  به  که  کندمی  اتخاذ  زبانی  گان،ماندهخاموش  و  محذوفان  برای  نویسنده  که  هنگام

 منقاد استعاره در را شور و پرتوصیف، و آرکائیک و مجلل و مرکزگراست جوید،می تمسک

 شاید  .است کرده مخدوش را گفتمانی مرزهای از فراروی امکان نوع هر حال عین در کندمی

 .کرد بندیمفصل دوباره را اضطراب توانمی که است زبان همین انداختن ریخت از با تنها

 نیروهای غلبه از را آدمی که برکشنده پدیدار آن را، پروا«» .افزود اضطراب به را اضطراب

 .نماید آگاه خودش وجود بر و رهاند باز روزمره یزدهسیاست 

 جز   نیروها  کنشبرهم  افق  ترسیم  صرف  به  معیار،  زبان  در  شدن  مستحیل  واسطه  به  ادبیات  و  هنر 

 خط باید .ندارد ثمری طلبیتنزه  همه از بدتر و سازیدیگری و خود زدگی،سیاست نومیدی،

 نامرئی  هایکانون  بر  ش،بودگی  چهآن   بر  را  انسان  آگاهی  که  انحرافی  خطوط  .کرد  ترسیم  گریزی

 .کند کژ ]زبان[ قدرت

 توده نیل همواره او نظرگاه .ستا اجتماعی نقد و دغدغه از سرشار رابطحکیم خسرو جهان

 هاتالش  .ماندمی  منقاد  زبان  در  همواره  واال  اندیشه  این  اما  .ستا  رهایی  ینقطه  آن  سوی  به  مردم

 کردن مشدد جای به رتوریکش و شاعرانگی .شودمی منجر شگیفربه  به زبان گریستیزه  برای

 فراتر  زبان  از  که  چرا  شودمی  منجر  فروماندگی  به  گاه  و  شکنندگی  به  گاه  حسانیّت،  و  تخیل  توان

 احترام  به  و  بود  او  هایآرمان  و  جهان  یشیفته   توانمی  .ماندمی  باقی  اضطراب  بار  زیر  و  رودنمی

 داشته نقد او زبان به داردمانمی آن بر عالقه همان اما برداشت، سر از کاله شنستوه تالش

 .آموخت ما به نویسینامهنمایش و تدریس سال پنجاه در خود او که همان .باشیم

 رو شوندشمن اگر کنند، سنگسار داره شوندوست که رو آدمی توننمی که مردمی :عموتراب

  .بیان بر پسش از توننمی بشناسن،
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 - وقتی ماهیها سنگ میشوند

 


